 3أبريل /نيسان2020 ،
أعزائي العائالت:
منذ إغالق المباني المدرسية واالنتقال إلى التعلّم عن بُعد األسبوع الماضي ،أظهرتم جميعًا ،بالشراكة مع أكثر من  150,000موظف لدينا ،مرونة وثباتًا ال
يمكن تصديقهما بينما نقفز إلى واقع جديد .معًا ،قمنا بتحويل التعليم العام في أكبر منظومة مدرسية في البالد بطرق لم نتخيلها حتى قبل بضعة أسابيع.
طوال هذه العملية ،تعاملنا مع كل قرار مع وضع الصحة والسالمة والتعلّم المستمر لتالميذنا في طليعة تفكيرنا .من خالل كل ذلك ،قُمت بالتشديد على أننا
بحاجة للعمل بمرونة وصبر لجميع مجتمعاتنا المدرسية.
أمرا ضروريًا لجميع سكان مدينة نيويورك ،مما يعني أننا يجب أن نتبع نه ًجا جديدًا في عطلة الربيع
هذه القيم ،إلى جانب حقيقة أن يبقى التباعد االجتماعي ً
التي كانت مقررة أصالً من يوم الخميس  9أبريل /نيسان حتى الجمعة  17أبريل /نيسان .2020
من أجل صحة ورفاهية جميع سكان مدينة نيويورك ،اتفقت بلدية المدينة والوالية على أن المدارس يجب أن تستمر في تقديم التعلّم عن بُعد ،بما في ذلك خالل
األيام التي تم تحديدها مسبقًا كفترات راحة .ونتيجة لذلك ،ستستمر مدارسنا في التعلّم عن بُعد خالل الوقت المحدد أصالً لعطلة الربيع.
نحن نعلم أن العديد من سكان مدينة نيويورك يخططون لالحتفال باألعياد الدينية يومي  9و 10أبريل /نيسان .يمكن ألي تلميذ(ة) وموظف(ة) بالمدرسة يرغب
بشكل فردي في االحتفال بهذه العطالت القيام بذلك .ومع ذلك ،لن تعتبر هذه األيام "أيام عطلة" للمنظومة المدرسية ،و سوف تستمر أنشطة التعلّم عن بُعد
للتالميذ الذين ال يحتفلون بهذه العطالت.
فيما يلي معلومات إضافية مهمة للعائالت خالل هذا الوقت:

التع ّلم عن بُعد
نحن نعلم أن عطلة الربيع هي وقت راحة واستعادة القوى لمعلمينا وتالميذنا على حد سواء  -ونحن نعلم مدى صعوبة عمل جميع التالميذ والمعلمين للتكيّف مع
نهج جديد للتعلّم.
مع وضع ذلك في االعتبار ،سنقدم للمدارس موارد التعلّم عن بُعد التي تركز على الموضوعات اليومية وأنشطة اإلثراء لجميع التالميذ في الفترة من  9إلى
 17أبريل /نيسان .وهذا سيبقي التالميذ ومعلميهم منخرطون بشكل هادف ومتواصلون مع بعضهم البعض ومع األفكار التي تحدث في العالم من حولهم  -حتى
عندما نبقى جميعًا متباعدين اجتماعيًا في المنزل.
ستشمل الموارد أيام ذات"موضوع" معين (على سبيل المثال ،العافية ،لغة عالمية ،علوم الكمبيوتر ،الكلية والجاهزية المهنية) واالستفادة من الموارد التعليمية
والثقافية التي ال مثيل لها هنا في المدينة (على سبيل المثال ،المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية) .
ستتم مشاركة المزيد من المعلومات حول هذه األنشطة مع المدارس األسبوع المقبل .نحن واثقون من أن استمرار التعلّم عن بُعد سيساعد على ضمان التزام
األسر بالتباعد االجتماعي في األسابيع المقبلة ،وهو أمر ضروري إلبطاء انتشار الفيروس والحفاظ على سالمة وأمان أنفسنا وجيراننا.

مراكز اإلثراء اإلقليمية
تخدم مراكز اإلثراء اإلقليمية ( )RECsأطفال المستجيبين األوائل والعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من الموظفين األساسيين في جميع أنحاء
المدينة .ستبقى غالبية مواقع مراكز اإلثراء اإلقليمية ( )RECsمفتوحة من  9إلى  17أبريل /نيسان .سوف نتواصل بشكل استباقي مع العائالت التي قد
تحتاج إلى إعادة تعيينها مؤقتًا إلى مركز لإلثراء اإلقليمي ( )RECخالل تلك الفترة .نرجو زيارة الموقع التالي schools.nyc.gov/recs :لالطالع على
مزيد من المعلومات.
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الوجبات المجانية
تقدم مراكز توزيع الوجبات وجبات مجانية ألي من سكان مدينة نيويورك الذين يرغبون في الحصول عليها .ستستمر أيضًا غالبية مواقع مراكز توزيع
الوجبات لدينا في العمل .للعثور على أقرب مركز لتوزيع الوجبات إليك خالل هذه الفترة أو في أي وقت ،قُم بزيارة الرابط
.schools.nyc.gov/freemeals

االحتياطات الصحية
نحن نعلم أن عائالتنا تعمل بجد لوقف انتشار فيروس كورونا .قد ال يزال األشخاص الذين ال تظهر عليهم األعراض قادرين على نشر مرض
( ،)COVID-19وبالتالي توصي إدارة الصحة والسالمة العقلية في مدينة نيويورك ( )DOHMHبارتداء غطاء للوجه أو قناع كلما غادرت المنزل .لن
يحميك غطاء الوجه من العدوى ،لكنه يمكن أن يساعد اآلخرين .يمكن أن يشمل غطاء الوجه أي شيء يغطي أنفك وفمك ،بما في ذلك أقنعة الغبار واألوشحة
والبندانا .ال تستخدم األقنعة المخصصة للعاملين في مجال الرعاية الصحية ،حيث يجب الحفاظ عليها لألشخاص العاملين في نظام الرعاية الصحية .حتى إذا
كان لديك غطاء للوجه ،استمر في البقاء في المنزل قدر اإلمكان وتجنب االتصال الوثيق مع اآلخرين .يرجى زيارة الرابط  nyc.gov/coronavirusلمزيد
من المعلومات واألسئلة الشائعة حول أغطية الوجه ،باإلضافة إلى معلومات مهمة أخرى حول الفيروس.
نواصل العمل مع وضع الصحة والسالمة والتعلّم عالي الجودة كأولوياتنا القصوى لكل طفل وبالغ في مجتمع إدارة التعليم عبر جميع األحياء الخمسة .لقد أثبتم
وتكرارا ،أن مدينة نيويورك بها أفضل التالميذ والموظفين في العالم ،وأن ال شيء يمكنه تغيير ذلك.
مرارا
أنتم وأطفالكم  -وجميع المعلمين الذين يخدمونهم -
ً
ً
يرجى االتصال بالرقم  311أو زيارة الرابط  schools.nyc.govألية أسئلة تتعلق بعطلة الربيع ،ومراكز اإلثراء اإلقليمية ( ،)RECsوالوجبات المجانية،
والمزيد غير ذلك .كما هو الحال دائ ًما ،يجب عليك التواصل مع معلمك ومدير المدرسة واآلخرين في مدرستك للحصول على معلومات مستمرة حول التعلّم
عن بُعد وتقدم طفلك.
مع خالص التقدير واالحترام،

Richard A. Carranza
مستشار التعليم
إدارة التعليم لمدينة نيويورك
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